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Důvodová zpráva 

Při projednávání správy portfolia cenných papírů za rok 2021 bylo uloženo usnesením 

zastupitelstva města č. ZM/51/2022 předložit varianty bankovních produktů pro uložení 

prostředků, které jsou nyní uloženy v portfoliu cenných papírů. 

Byly osloveny následující bankovní subjekty, zda by nezaslali nabídku zhodnocení volných 

finančních prostředků (depozitní účty nebo konzervativní investice jako další alternativu 

k depozitům) s údaji o očekávaném výnosu, rizikovosti a likviditě. Obdrželi jsme nabídky, 

jejichž parametry jsou uvedeny v příloze: 

ČSOB Private banking a ČSOB Asset Management, a.s., Komerční banka, a.s., Česká 

spořitelna a.s., Generali Investments CEE investiční společnost, a.s. 

Finanční výbor dne 11. dubna 2022 vzal na vědomí informativní zprávu o nabídce 

bankovních produktů. 

Materiál byl aktualizován a doplněn o nabídku z UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. a YD Capital a.s. a návrh smlouvy k nabídce od Komerční banky, a.s. 

Pro porovnání jsme v příloze uvedly i REPO výnosnost stávajícího porfolia u J&T Banky a.s., 

a také výnosnost spořícího účtu u Oberbank AG. 

Každá z nabídek je trošku jiná a jediné srovnatelné vychází měsíční úložky označené hnědě, 

kdy největší procento má nabídka od KB, poté nabídka ČSOB, GI, UCB a ČS, která je 

srovnatelná s Oberbank AG. 

Výhodná je nabídka od Komerční banky, ale vzhledem k tomu, že SMJN má vedeny běžné 

účty převážně u této společnosti, nebyla by zajištěna diverzifikace mezi jednotlivými 

bankami. 

Aktuálně je u J&T banky, a.s. uloženo 52 mil. Kč v dluhopisech, kde je delší likvidita, 

52 mil. Kč v repooperacích od ČEZu (4,55 % p.a.), 54 mil. Kč v repooperacích od Tatry 

Moutain resort (5,05 % p. a.) a zbytek 37 mil. Kč v repooperacích banky. A u Oberbank AG 

je uloženo 81 mil. Kč. V příloze je uvedeno vyjádření analytiků J&T banky, a.s. 

k hospodářské situaci a vývoji společnosti TMR. 

Finanční výbor projednal dne 9. 5. 2022 předložený materiál o vyhodnocení nabídek na 

zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města.  

Vzhledem k tomu, že dne 5. 5. 2022 Bankovní rada ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 

5,75 %, tedy o 0,75 procentního bodu, požádali jsme banky o aktualizaci nabídek. Do 

porovnání jsme zařadili pouze bezrizikové varianty. Z termínovaných vkladů s měsíční 

úložkou je nejlepší úročení u KB a následně u ČSOB – s úrokem 5,08 % p.a. 

Vývoj úrokových sazeb je velmi turbulentní a nabídky se stále mění s tím, že po každém 

srovnání vychází jiné pořadí výhodnosti bankovních produktů. 

19. 5. končí repo s podkladovým aktivem TMR 54 mil. Kč, bude vloženo do repa 

s podkladovým aktivem ČEZ s aktuální sazbou 5,3 %. V repooperacích s podkladovým 

aktivem TMR nezůstanou žádné finanční prostředky. 

Od J&T banky, a.s. jsme 4. 5. obdrželi také informaci o finančních výsledcích za rok 2021 a 

nabídku zvýšení výnosového potenciálu portfólií ve správě, např. repo operace investičních 



instrumentů denominovaných v euru s měnovým zajištěním do české koruny, které přidá 

dodatečný výnos dalších cca 4,5 % p.a. Na závěr je uvedena informace, že ačkoliv první 

čtvrtletí nebylo výnosově nikterak významné, stávající investice, s přihlédnutím dalších 

možností, vytváří pro portfolio vcelku zajímavý výnosový potenciál pro střednědobé období. 

Výprodej portfolií a uložení na termínovaný vklad z tohoto pohledu nevychází jako 

jednoznačně výnosově výhodné. Je odhadováno, že potenciál výnosu v portfoliu pro 

nadcházející až 3 roky může být 6 – 7 %, tento výnos ve středním horizontu dokáže 

eliminovat současné inflační tlaky. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto materiálu. 

Pro doplnění – na spořícím účtu u OberBank AG (kde je uloženo 81 mil. Kč s okamžitou 

likviditou) je aktuální sazba 4 % p.a. 

Doporučujeme ponechat volné finanční prostředky prozatím do doby potřeby čerpání 

na výdaje částečně u J&T banky a.s. za účelem zhodnocení a částečně na spořícím 

účtu k zajištění likvidity. Nadále bude probíhat vyhodnocování aktuální situace. 

Finanční výbor projednal dne 6. 6. 2022 předložený materiál a nepřijal žádné usnesení. 



 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  V Praze 2. května 2022 

 

J&T BANKA uzavřela rok 2021 s bilanční sumou ve výši 203,25 miliardy korun 

J&T BANKA uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 203,25 miliardy 
korun, což představuje meziroční nárůst o více než 16 %. V hospodaření banky se v průběhu roku 2021 odráželo nejen 
relativní uklidnění situace a klientských očekávání souvisejících s vývojem pandemie covid-19, ale i pozitivní trend na 
finančních trzích. Banka tak dosáhla čistého ročního zisku 2,8 miliardy korun (+1,14 mld. Kč). 

Nárůst bilanční sumy byl ovlivněn zejména objemem klientských depozit, který byl o 11,3 % vyšší v porovnání s koncem 
roku 2020 a lehce přesáhl hranici 154 miliard korun. Z celkového objemu závazků vůči klientům pak tvoří více než 71 
% vklady na termínovaných a vázaných účtech. Dostatečný objem zdrojů přijatých od klientů umožnil bance 
financování řady projektů. Objem korporátních úvěrů tak meziročně vzrostl o 4,93 miliardy korun a ke konci roku činil 
72,05 miliardy korun. 

Přestože poptávka po nových emisích korporátních dluhopisů nedosáhla předpandemické úrovně, obrátila se její 
trajektorie a došlo k jejímu obnovení. Za celý rok se banka podílela na umístění 14 dluhopisových emisí, přičemž 
celkový upsaný objem dosáhl částky 15,41 miliardy korun. 

Na poli kolektivního investování v loňském roce obstály všechny fondy pod správou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI. 
Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS pak navíc v polovině roku vstoupil na pražskou burzu a od té 
doby se řadí k nejlikvidnějším titulům. Za tento debutový zkrácený rok se zde zobchodovali jeho akcie v ekvivalentu 6 
miliard korun, od založení si fond připsal zhodnocení více než 15,5 %. 

Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 3,30 miliardy korun a na konci roku 2021 činil 24,76 miliard korun. 
Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 16,21 % 
 

J&T BANKA, privátní a investiční banka úspěšných: 

Od roku 1998 nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. 

Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a 

nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle 

komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytuje specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.  

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská 

bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka). Více informací na: www.jtbank.cz  

 

V případě dotazů prosím kontaktujte: 

M. V.      

J&T BANKA, a.s.      

PR manažerka      

email:     

tel:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jtbank.cz/


 
 

 

 

J&T Banka, a.s. 

    

IFRS konsolidované údaje 

    

     

Hlavní položky bilance 

    

v mil. CZK 12/2021 12/2020 var. abs % 

Bilanční suma banky 203 251 175 037 28 214 16% 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám a úvěrovým 

institucím 

73 944 43 870 30 074 69% 

Cenné papíry 24 272 24 601 -329 -1% 

Pohledávky za klienty 93 168 98 795 -5 627 -6% 

Závazky vůči klientům 154 330 138 620 15 710 11% 

Vlastní kapitál 24 763 21 457 3 306 15% 

Kapitálová přiměřenost 16,2% 15,0% 1,2%   

L/D ratio 60,4% 71,3% -10,9%        

Výkaz zisků a ztrát 
    

v mil. CZK 12/2021 12/2020 var. abs % 

Čisté úrokové výnosy 4 465 3 674 791 22% 

Úrokové výnosy 6 199 5 315 884 17% 

Úrokové náklady -1 734 -1 641 -93 -6% 

Čisté výnosy z poplatků a provizí 1 605 1 203 402 33% 

Výnosy z poplatků a provizí 1 953 1 531 422 28% 

Náklady na poplatky a provize -348 -328 -20 -6% 

Čistá změna opravných položek z finančních aktiv 6 -95 101 >100% 

Čistý zisk z obchodování -133 985 -1 118 > -100% 

Ostatní provozní výnosy 207 139 68 49% 

Provozní výnosy 6 150 5 906 244 4% 

Personální náklady -1 348 -1 366 18 1% 

Ostatní provozní náklady -1 387 -1 401 14 1% 

Odpisy -188 -161 -27 -17% 

Provozní náklady -2 923 -2 928 5 0% 

Zisk před tvorbou opr. položek k úvěrům a zdaněním 3 227 2 978 249 8% 

Rezervy na finanční aktivity 0 -89 89 - 

Změna v opravných položkách k úvěrům -578 -1 056 478 45% 

Zisk z přidruž. a společných podniků 654 169 485 >100% 

Zisk před zdaněním 3 303 2 002 1 301 65% 

Daň z příjmů -499 -336 -163 -49% 

Zisk za účetní období po zdanění 2 804 1 666 1 138 68%      

C/I ratio 47,5% 49,6% -2,0%   
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Indikativní nabídka 

pro  

Město Jablonec nad Nisou 
 
 

  

 

 

 Spořící účet 
 

 

  

  



Indikativní nabídka pro Město Jablonec nad Nisou 
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1. SPOŘICÍ ÚČET 
 

V oblasti zhodnocování volných finančních prostředků Vám nabízím následující řešení 

- Jedná se o depozitní běžný účet, který není určen pro platební styk 

- Spořicí účet bude úročen zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,35 % p.a. po dobu 1 měsíce, po uplynutí 
sjednané doby budeme klienta informovat o nové sazbě na další období 

- Minimální zůstatek na spořicím účtu je 5.000.000,- CZK 

- Spořicí účet je veden zcela zdarma 

 

Omezení produktu 

- Prostředky na účtu nejsou vázány 

- Jsou povoleny pouze 4 odchozí platby měsíčně, příchozí platby nejsou omezeny 

- Měsíční připisování úroků 

- Výpisy měsíčně elektronicky nebo poštou 

Tato nabídka platí do 31.5.2022 s možností jejího prodloužení. Ostatní ceny neuvedené v tomto dokumentu se řídí aktuálním 
ceníkem České spořitelny, a. s. Tento dokument (ani jeho přílohy) nepředstavuje nabídku na uzavření dohody ani potvrzující 
dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu a jeho přílohách 
nezakládají vznik jakéhokoliv závazku ze strany České spořitelny, a. s. 

 

V(e) Liberci dne 16.5.2022   
   
Ing. J. H.   
poradce pro veřejný a neziskový sektor   
Veřejný a neziskový sektor   
   
Tel:     
E-mail:     
www.csas.cz   

     

http://www.csas.cz/


 

Vyhrazené 

Vkladový účet 

V oblasti zhodnocování volných finančních prostředků Vám nabízíme následující řešení  

 

• Účet určený k ukládání a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků na předem definované 
období 

• Vkladový účet bude veden v měně CZK 

• Vkladový účet bude úročen zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši: 
▪ 3M – 4,85% 
▪ 6M – 4,85% 

• Úroková sazba je garantována pro sjednanou částku a období 

• Minimální doba zvýhodněné roční úrokové sazby je 1 měsíc, maximální doba je 12 měsíců 

• Minimální zůstatek na vkladovém účtu je 5.000.000,- CZK 

• Vkladový účet je veden zcela zdarma 
 

 

 

Omezení produktu  

 

• Prostředky na účtu jsou vázány 

• Po dni zahájení úročení nelze na účet ukládat další peněžní prostředky 

• V případě vkladového účtu s obnovováním bude banka vklad úročit roční úrokovou sazbou, na které 
se smluvní strany dohodnou při obnovení 

 

 

 



1

T  K , Ing.

Od: M R  
Odesláno: středa 11. května 2022 15:45
Komu: T K Ing.
Předmět: Nabídka - zhodnocení finančních prostředků

Vážená paní T , 
dle dohody zasílám aktuální nabídku zhodnocení volných finančních prostředků za předpokladu vkladu minimálně ve 
výši 50 mil. Kč : 

 Spořící účet : sazba 3,00 % p.a. 
 Termínovaný účet na 1 měsíc :   5,08% p.a.  
 Termínovaný účet na 3 měsíce : 5,19% p.a.  

 
Přeji Vám hezký den. 
 
S pozdravem 
 
R  M
Firemní bankéř - II  
Československá obchodní banka, a. s. 
FIB Liberec - 1. máje 
Komenského 802/17 
466 29 Jablonec nad Nisou  
 
mobil: 
e-mail:
http://www.csob.cz/  
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Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Ι Na Pankráci 1720/123 Ι 140 21 Praha Ι ČR Ι www.generali-investments.cz 

 

 

  

 

 
Tato nabídka představuje bezpečnou, likvidní a výnosově atraktivní alternativu obvyklých depozitních či jiných účtů. 

Závazné limity Smlouvy o obhospodařování (zde 
„pouze repooperace“) vymezují strukturu aktiv 
na Vašem peněžním a majetkovém účtu. Vklady i 
výběry hotovosti jsou možné kdykoli.  
O vývoji portfolia informujeme formou výpisů, pra-
videlných komentářů či osobních konzultací.  
Zjednodušená poplatková struktura zahrnuje 
v jediné sazbě veškeré režijní i provozní náklady. 

Nejkonzervativnější investiční, resp. spíš depozitní strategie vychází kromě tohoto rámce i z následujících souvislostí: 

 Pro zhodnocení významného objemu dočasně volné hotovosti je žádoucí využít finanční trh a dostupné 
možnosti v maximální možné míře. 

 Krátký investiční horizont nabízí jen malý prostor k navýšení výnosu nad úroveň dostupných výnosů  
depozit, zároveň velmi konzervativní povaha investora i charakter prostředků vylučují jakékoli riziko  
poklesu hodnoty investovaných či uložených zdrojů pod výchozí úroveň. 

 Nelze tedy v plném rozsahu uplatnit osvědčené standardní investiční strategie GICEE, které jsou na 
uváženém podstoupení přiměřeného investičního rizika založeny. Proto v základní verzi tohoto návrhu  
nepočítáme s použitím jakýchkoli cenných papírů spojených s rizikem kolísání ceny  
či jiného než předem očekávaného a zároveň i jistého výsledku. 

 

  

 

Nejkonzervativnější investiční, resp. depozitní strategie využívá dostupné úrokové 
sazby mezibankovního peněžního trhu. Přitom zachovává princip nedotknutelné jistiny 
a průběžně nabíhajících úroků na způsob depozita. Celé portfolio totiž představují pouze 
dvoutýdenní úložky s předem daným výnosem, kryté zajišťovacím převodem poklad-
ničních poukázek ČNB v odpovídajícím objemu (tzv. repooperace). 

 

* Fixní výnos dvoutýdenní úložky, nabíhající po zvýšení dvoutýdenní reposazby ČNB 5. 5. 2022.  
Protistranou mohou být významné banky aktivní na domácím peněžním trhu, resp. vždy ta s nejlepší nabíd-
kou úrokové sazby odvozené od platné dvoutýdenní reposazby ČNB. Po započtení obvyklé marže meziban-
kovního peněžního trhu (cca 0,05% p.a.) a poplatku GICEE za správu portfolia (0,1% p.a., viz níže) vychází 

okamžitě dostupný výnos 5,60 % p.a.  

Pokud by k 31.12.2022 došlo k odvodu příspěvku do rezolučního fondu v plné výši, roční výnos by to snížilo o 
cca 0,15%, zatím však prognóza ČNB předpokládá strmý nárůst úrokových sazeb až do poloviny roku. Pokud 
by k dalšímu zvýšení reposazby došlo i na příštím jednání Bankovní rady ČNB 22. 6. 2022, promítne se opět 
hned i do výnosu další úložky. 

Pro objemy přesahující limit pojištění vkladů (€100 000) je to bezpečnější alternativa depozit 

či zůstatků na běžném i spořícím účtu, jejichž splacení garantuje svou stabilitou pouze příslušná banka.  
U repooperací platí závazek protistrany obdobně, adekvátní objem pokladničních poukázek (tj. státní dluho-
pisy emitované ČNB nebo MF ČR a držené na majetkovém účtu investora po celou dobu trvání sjednané 
dvoutýdenní úložky) však představuje dodatečnou záruku i pro eventuální porušení sjednaných podmínek. 

Prostředky z různých rozpočtových kapitol lze držet odděleně, v rámci individuální investiční strategie lze 
portfolio rozšířit o případné další investice, nic z toho však není nezbytné. 

 Za správu portfolia se účtuje pouze pevná odměna 0,10% p.a., žádné další poplatky nesnižují výnos  
investora. Odlišné individuální podmínky lze případně sjednat pro objemy do 100 mil. Kč.  

 Podle preferenci konkrétního zákazníka lze sjednat způsob i frekvenci úhrad odměny (standardem je 
jediná roční platba), formát a rozsah průběžně poskytovaných informací i další komunikace podle potřeby.  
Alternativou pevné odměny je pouze výnosová odměna odvozená od skutečného zhodnocení výchozího 
vkladu. To i další parametry služeb Generali Investments CEE může být předmětem dalšího jednání. 

KONZERVATIVNÍ INVESTICE / alternativa depozita 

Indikativní nabídka: dvoutýdenní repooperace 

 objem investice: od 100 mil. Kč nebo dle dohody 

 inv. horizont:  dle potřeby týdny – měsíce či roky 

 likvidita:   14 dnů, v případě potřeby cca 3 dny 

 rizikový profil: velmi konzervativní, zaručený zisk 

DVOJITÁ ZÁRUKA  
SPLACENÍ, KREDIBILITA 

ČNB (ČR) 

ÚROKOVÁ SAZBA* 

5,70 % p.a. 
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Tento materiál je propagačním sdělením, které může obsahovat nabídku konkrétní investiční služby či investičního ná-
stroje a může směřovat k návrhu uzavření smlouvy. Nabídka může zahrnovat služby obhospodařování individuálního 
portfolia nebo návrh ke koupi investičního fondu.  

Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí o nabytí konkrétního fondu, přečtěte si, prosím, jeho statut / pro-
spekt a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací 
o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. 
Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční 
společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 
jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora 
jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na uvedené www adrese.  
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů 
společnosti. Generali Fondy jsou řízeny aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve 
statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a admi-
nistraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice. 
Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se 
mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude 
lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. 

Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může 
Váš výnos zvýšit či snížit vliv měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel 
rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospo-
dařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatelem této nabídky je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ 438 73 766, zapsaná pod 
spisovou značkou B 1031 u Městského soudu v Praze. 

Doplňující informace a povinné náležitosti (MIFID II) 
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T  K , Ing.

Od: S V
Odesláno: středa 4. května 2022 14:11
Komu: T K  Ing.
Kopie: H K
Předmět: FW: Informace z JT Banky
Přílohy: 06 - JT BANKA financni vysledky 2021.docx

 
Vážená paní  vedoucí,  
 
srdečně Vás zdravím a doufám, že se Vám daří dobře.  
V dnešní době, kdy nás všechny trápí růst  inflace,  jsem se se zamyslel nad  výnosovým potenciálem  spravovaného 
portfolia  pro Vaše město.   
 
Výnosová křivka u dluhopisů je v důsledku vyšší inflace inverzní, to znamená, na krátkých dluhopisech lze dosáhnout lepšího 
výnosu. Tomu odpovídá i situace na trhu. Delší státní dluhopisy jsou od začátku roku ve značné ztrátě.  
Vyprodat portfolio v tuto chvíli, jak by se v současnosti nabízelo,  a nahradit investice například vklady za 4-5 % však nedává dle 
našeho soudu valný smysl.  
 
Průměrná splatnost (durace) dluhopisů v portfoliu je kolem 3-3,5 roku. Ceny, obdobně jako u státních dluhopisů, poklesly a to 
znamená, že prodeje by realizovaly ztrátu. Trh je velmi citlivý a obchoduje se s poměrně velkými spready, tedy rozdíly mezi 
cenami nákupními a prodejními. To skutečně vytváří značnou nevýhodu pro likvidaci portfolia.   
 
Pokud by se k výprodeji přistoupilo a dále se zhodnocovalo vklady s výnosem  4-5 % p.a., tak efektivní výnos by krátkodobě 
nepřesáhl 3 %. To proto, že je nutné odečíst realizované ztráty na dluhopisech.  
 
Naproti tomu odhadujeme, že potenciál výnosu v portfoliu pro nadcházející až 3 roky může být 6-7 % p.a, možná i více.  Trh se 
shoduje, že dlouhá inflace nehrozí a tento výnos ve středním horizontu docela dobře dokáže eliminovat současné inflační tlaky.  
 
Níže je tabulka s našimi fondy, které buď máte v portfoliu a nebo Vaše  portfolio kopíruje do jisté míry jejich složení.  
 

  
J&T High 
Yield 

J&T MONEY 
II J&T MONEY J&T BOND 

J&T Credit 
Opportunities 
- CZK třída 

J&T Flexibilní 
dluhopisový 

Výnos do splatnosti portfolia  5,6% 6,6% 5,6% 5,9% 5,2% 5,4% 
Výnosy ze zajištění měnového rizika  3,1% 2,7% 3,4% 4,1% 5,9% 1,5% 
Celková nákladovost -1,1% -1,4% -1,1% -1,1% -1,4% -1,0% 
Střednědobý potenciál fondu 7,6% 7,9% 7,9% 8,8% 9,7% 5,9% 

Data Základem odhadů a analýzy  jsou data k 29.4.2022.k 29.4.2022 
 
Provedli jsme analýzu s cílem odhadnout výnosový potenciál do budoucnosti. Samozřejmě, že jsme museli do výpočtu zahrnout 
mnoho proměnných a to s určitou pravděpodobností, nicméně výsledek analýzy ukazuje na poměrně slušný potenciál kvalitních 
dluhopisových investic v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu.   
 
Jak více ještě můžeme zvýšit výnosový potenciál portfolií ve správě? 
Jak je zřejmé z toho, co jsme uvedli výše, ideální by bylo dokoupit podhodnocené dluhopisy. To však znamená přísun nové 
hotovosti. Tuto možnost dáváme na zvážení.  
 
Další možností, kterou jsme již v dubnu začali využívat u některých klientů z řad muniicipalit  jsou REPO operace investičních 
instrumentů denominovaných v euru s měnovým zajištěním do české koruny. Protože mezi korunovými sazbami (5 %) a 
eurovými (0,5 %) je velký tzv. úrokový diferenciál, přičítá se podstatná část tohoto rozdílu k výslednému výnosu. Při dalším, 
navýšení sazeb ze strany ČNB lze očekávat ještě výraznější rozdíl. 
To tedy znamená, že pokud eurové repo operace nesou přibližně 3 % p.a., tak dodatečný výnos ze zajištění k němu přidá dalších 
4,5 % p.a. Celkový výnos eurové repo operace je potom po zajištění při stávajících sazbách na úrovni kolem 7,5 %.   
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Tento typ produktu nevystavuje klienta kurzovému riziku. Kurzy za nákup a následný prodej eura v dohodnutém termínu jsou 
známé a zafixované při každé otočce. Zároveň s produktem nejsou spojené žádné dodatečné náklady na zajištění.  
V případě portfolia města Jablonec n/N můžeme tento produkt do portfolia zařadit. Dejte nám, prosím, vědět.  
  
Závěrem mi dovolte shrnout, že ačkoliv první čtvrtletí nebylo výnosově nikterak významné, stávající investice, s přihlédnutím 
dalších možností, vytváří pro portfolio vcelku zajímavý výnosový potenciál pro střednědobé období. Výprodej portfolií a uložení 
na termínový vklad nám bohužel nevychází z tohoto pohledu jako jednoznačně výnosově výhodné. 
 
Přikládám ještě výsledky naší banky za uplynulý rok 2021. 
 
S úctou  
 
Ing.V S , PhD. 
Ředitel privátního bankovnictví 
J&T Banka a.s.   
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PRŮVODNÍ 
DOPIS 
 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

 

Mírové náměstí 3100/19 

 

466 01  Jablonec nad Nisou 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 17. 05. 2022 

 

 

Vážená paní T ,  

na základě Vaší písemné výzvy si Vám dovolujeme předložit další aktualizovanou nabídku na zhodnocení 
depozit města u Komerční banky. 

Velmi si ceníme přízně, kterou Vaše město Komerční bance prokazuje. Váš zájem o služby Komerční banky 
nás těší a ujišťujeme Vás, že uděláme vše pro to, abychom naplnili Vaše očekávání.  

Nabídku jsme vypracovali na základě Vašich informací ze dne 21.3.2022.  

Věříme, že Vás naše nabídka zhodnocení Vás zaujme a přispěje tak k navázání dlouhodobé a úspěšné 
spolupráce mezi Vaším městem a Komerční bankou. 

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kdykoliv kontaktovat, jsme připraveni podat doplňující informace 

nebo zodpovědět Vaše dotazy. 
 

S pozdravem 

Ing. J  K

Bankovní poradce  - Corporate 
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ZHODNOCENÍ        
DEPOZITNÍCH ZŮSTATKŮ NA ÚČTU 

 

 

SMART DEPO 

Mezi bankou a klientem je uzavřena Smlouva o používání KB eTradingu, na základě které je rozšířena funkčnost 
internetového bankovnictví o finanční produkty pro určené osoby dle podpisových vzorů. Pověřená osoba 
v internetovém bankovnictví zvolí produkt SMART DEPO a v rámci něho délku vkladu 1 týden, 2 týdny, měsíc, dva měsíce, 

tři měsíce a objem vložených prostředků. Následně je mu nabídnuta úroková sazba obchodu. Po podepsání certifikátem 
je obchod sjednán, případně nepodepsání zrušen.  

Přehled úrokových sazeb k datu 26.4.2022: 

1 týdne  5,17 % p.a. 

2 týdny  5,19 % p.a. 

1 měsíc  5,21 % p.a. 

2 měsíce 5,28 % p.a. 

3 měsíce 5,38 % p.a. 

Uvedené hodnoty nabízených sazeb jsou stanoveny k aktuálnímu datu, v návaznosti na vývoj trhu i sazeb a můžeme 
nabídku pro zhodnocení depozit aktualizovat vždy k datu uzavření smlouvy. 

Právní upozornění: 

Účelem této nabídky Komerční banky je vytvořit rámec pro naše další jednání o poskytování bankovních služeb Vašemu 

městu. Tuto nabídku nelze chápat jako závazek Komerční banky poskytnout bankovní službu podle této nabídky ani 

jako návrh na uzavření jakékoliv smlouvy. V případě, že je tato nabídka součástí jednání o smlouvě, máme právo 
ukončit takové jednání kdykoliv i bez uvedení důvodu, přičemž příslušná smlouva o poskytování bankovní služby bude 
uzavřena teprve výslovným dosažením dohody mezi Komerční bankou a Vaším městem o celém jejím obsahu. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indikativní nabídka  
určená pro  
 
 
Statutární město Jablonec nad 
Nisou 
 
 
 

Platná do 31.5.2022 
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Liberec, dne 9.5.2022 
 
 
 
Vážení, 
 
tímto Vám předkládám indikativní nabídku vybraných bankovních služeb, o nichž se domníváme, že by mohly 
vyhovovat Vašim představám. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je univerzální bankou 
nabízející plnou paletu bankovních služeb.  
 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je pověstná vysokou úrovní péče o klienta. Naší největší 
konkurenční výhodou oproti jiným bankám je vysoká odbornost a celkový přístup ke klientovi: 
 

 vždy se snažíme přispět k úspěchu Vaší společnosti, jsme schopni nabízet promyšlená řešení Vašich 
potřeb, která šetří Váš čas i peníze a zároveň přispívají k vyšší kvalitě Vašeho podnikání, 

 jsme velice pružní při řešení Vašich případných nestandardních požadavků, můžete se spolehnout, 
že Vám vždy budeme konstruktivním partnerem při řešení problémů, 

 jsme vybaveni rozsáhlými kompetencemi, takže Vaše požadavky jsou řešeny bez zbytečných 
průtahů, 

 samozřejmostí je jazyková vybavenost a poskytování poradenských služeb zdarma, 
 neprodáváme produkty, ale řešení šitá na míru. 

 
Další výhodou naší banky je její silné mezinárodní zázemí a stabilita celé skupiny UniCredit Group: 
 

 UniCredit Group = Globální systémově významná banka 
Globálně systémově významných bank je celosvětově pouze 30, z velkých finančních skupin působících na 
CZ i SK trhu jsou v seznamu pouze Komerční banka (Societe Generale) a UniCredit 

 Unicredit Bank CZ&SK = Jiná systémově důležitá banka v ČR 
Pro rok 2022 je v seznamu pouze 5 bankovních skupin 

Na jiné systémově významné instituce jsou kladeny ještě přísnější požadavky na kapitálové rezervy, které 
zajišťují vyšší odolnost klíčových institucí bankovního sektoru vůči nepříznivému vývoji ekonomiky 

 
 
V případě jakýchkoli nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat. 
 
Věřím, že Vás nabídka našich služeb zaujme a naše další spolupráce se bude vyvíjet k Vaší plné spokojenosti. 
 
S úctou 
 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
 

 

 

 

 

P  M
bankovní poradce 
 
Centrum firemní klientely Severní Čechy 
 
Široká 5/28, Liberec 
 
Mob.: 

www.unicreditbank.cz 
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VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU 
Otevření běžného účtu bez poplatku 
Poplatek za vedení běžného účtu bez poplatku 
Úročení běžného účtu 
 
 
Úročení spořícího účtu 

Výše úrokové sazby odchylkou od referenční  
Sazby ČNB 1-měsíční PRIBOR – 2,00 % p.a. 
 
Výše úrokové sazby odchylkou od referenční  
sazby ČNB 1-měsíční PRIBOR – 0,75 % p.a. 

 
aktuálně 3,85 % p.a. 

 
 

aktuálně 5,10 % p.a. 
   
Termínované vklady dle délky splatnosti Úroková sazba 

1 měsíc 4,63 % p.a. 
 3 měsíce 4,76 % p.a. 
 6 měsíců 4,89 % p.a. 
 9 měsíců 

12 měsíců 
4,97 % p.a. 
5,36 % p.a. 

Vklad hotovosti* na pokladně pobočky v Kč 50 Kč 
 prostřednictvím vkladového bankomatu bez poplatku 
Výběr hotovosti* na pokladně pobočky v Kč 

z libovolného bankomatu v ČR 
50 Kč 

bez poplatku 
 
* Svoz a zpracování hotovosti - pokud se vklady a výběry z účtu provádějí na pravidelné bázi, jedná se o službu 
svoz a zpracování hotovosti. Tato služba umožňuje vyhnout se čekaní na pokladně pobočky a zabezpečuje 
plynulé odbavení klientů pobočky. Klient nebo jím pověřená bezpečnostní agentura hotovost předá 
v bezpečnostním obalu na pokladně pobočky, zpracování bude provedeno bez přítomnosti klienta.  

V oblasti svozu, dotací a zpracování hotovosti spolupracujeme s renomovanými bezpečnostními agenturami 
G4S Cash Solutions (CZ), a.s., a Loomis Czech Republic a.s.  Nacenění této služby je spojeno s nabídkou od 
bezpečnostní agentury. V případě zájmu kontaktujte svého firemního poradce. 
 

TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK 
Standardní  Odchozí platba do jiné banky - pořízená elektronicky     zdarma 
 Odchozí platba v rámci banky - pořízená elektronicky zdarma 
 Odchozí platba - papírově zadaná 50 Kč 
 Příchozí platba z jiné banky  zdarma 
 Příchozí platba v rámci banky  zdarma 
Expresní platba Odchozí platba přes internetové bankovnictví (BusinessNet) zdarma 
 Odchozí do jiné banky - papírově zadaná  100 Kč 
 Příchozí platba z jiné banky  zdarma 
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PLATEBNÍ KARTY 

Firemní platební karty 
V portfoliu platebních karet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. naleznete produkty 
VISA a Mastercard. Produktové portfolio nabízí  jak debetní karty, kreditní, tak i charge karty. 

Veškeré produkty jsou mezinárodního charakteru a jsou vydávány vždy na jméno držitele platební karty 
společně s názvem společnosti na přední straně platební karty. 

Společnou charakteristikou našich karet je: 

 celosvětová platnost; 
 maximální zabezpečení pomocí čipové technologie; 
 nepřetržitý fraud monitoring transakcí; 
 nonstop asistenční služba pro držitele karet; 
 blokace platební karty vždy bez poplatku; 
 možnost individuálního nastavení limitů; 
 generování výpisů z platebních karet;  
 kompatibilita s ApplePay a GooglePay; 
 cestovní pojištění v ceně platební karty*; 
 možnost zřízení dalších doplňkových služeb. 

Specifika platebních karet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 výhoda shodného poplatku za výběr hotovosti v rámci skupiny UniCredit 
o 15 zemí 
o téměř 19 000 bankomatů; 

 možnost napojit k debetní kartě až 16 účtů; 
 možnost nastavení SMS notifikace o provedení transakce; 
 možnost vkladu hotovosti prostřednictvím bankomatů UCB; 
 inovativní vzhled VISA karet: 

o unikátní vertikální design; 
o laserová personalizace údajů o držiteli PK a společnosti; 
o číslo platební karty ve formátu „quick read“ na zadní straně karty; 
o žádný podpisový proužek. 

 

 

VIP nabídka pro Vás:  

Vydání a obnova všech typů platebních karet k účtům  města budou zdarma.   
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Přehled debetních platebních karet pro firemní klientelu 

 

Doplňkové služby k platebním kartám 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nabízí každému držiteli platební karty možnost individuálního 
nastavení doplňkových služeb tak, aby jejich složení co nejvíce odpovídalo jeho potřebám. 

Cestovní pojištění TRAVEL (varianta Basic a Plus) 
 pro držitele karty v ceně karty 
 exkluzivní pojistná plnění 
 celosvětová platnost 
 možnost rozšíření i na manžela/ku a děti 
 pojištění zrušení cesty a přerušení cesty 
 měsíční poplatek  
 jednoduché sjednání 

Priority Pass 
 členství v prestižním klubu Priority Pass 
 členská karta opravňující ke vstupu do více než 1200 VIP letištních salónků 
 celosvětová platnost – více než 100 zemí 
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INTERNET BANKING – BUSINESSNET PROFESSIONAL 
BusinessNet Professional je produkt internetového bankovnictví vytvořený s cílem uspokojit specifické  potřeby 
firemních klientů. K obsluze firemních účtů prostřednictvím služby BusinessNet Professional postačí přístup 
na internet, internetový prohlížeč a na počítači nezávislý elektronický bezpečnostní klíč. 
 
Hlavní výhody BusinessNet Professional 

 přístup odkudkoliv bez nutnosti instalace speciálního softwaru, 
 on-line informace o připojených účtech, 
 neomezená spolupráce a sdílení dat mezi uživateli (např. kontrola, oprava, podepsání platebních 

příkazů), 
 nízká chybovost zadaných platebních příkazů díky automatickým kontrolám a importní funkci, 
 možnost doručit platební příkaz bance až do 20:00. 

 
Ze široké škály dostupných funkcí vybíráme: 

 propojení eBankingu s účetním systémem – dávkový přenos platebních příkazů a stažení 
elektronických výpisů, který umožní jednoduché párování plateb v účetnictví, 

 detailní vyhledávaní v transakční historii a následný export do MS Excel, 
 nastavení libovolných oprávnění uživatelů k provádění plateb – kombinace autorizace plateb několika 

osobami, nastavení limitních částek pro jednotlivé uživatele, oprávnění pouze k nahlížení apod., 
 zasílání informací na e-mail (např. zasílání informace o přihlášení  

do internetového bankovnictví, o zůstatku na účtu, zaúčtovaných transakcích),  
 plná podpora pro SEPA platby a SEPA inkasa 
 další služby: 

o Mezinárodní uživatel – umožňuje ovládat účty vedené v jiné zemi (např. v UniCredit  
na Slovensku, Rumunsku), a to v rámci jednoho přihlášení do internetového bankovnictví,   

o SWIFT MT940 a MT942 – slouží k přijímání výpisů z jiných bank v ČR i ve světě, 
o Trade Finance – podporuje zadávání bankovních záruk, dokumentárních inkas  

a dokumentárních akreditivů, 
o Cash Management – umožňuje zjišťovat souhrnné zůstatky na účtech ve více bankách  

v České republice i v zahraničí s možností přepočtu do zvolené měny, 
  

Poplatky - BusinessNet Professional  
Zavedení služby BusinessNet Professional bez poplatku 
Poplatek za užívání produktu - měsíční poplatek bez poplatku 
Předání a inicializace bezpečnostního klíče1  bez poplatku 
Inicializace bezpečnostního klíče Smart Key v aplikaci mobilního telefonu bez poplatku 
Přiřazení práv nového uživatele k účtům (nad rámec zřízení produktu) bez poplatku 
Změna nastavení práv uživatele k účtům bez poplatku 

 
V rámci bezpečnosti je nutné, aby každá osoba mající přístup k internetovému bankovnictví měla svůj vlastní 
bezpečností klíč, kterým provádí přihlášení do systému a autorizuje příkazy a platby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zdarma v případě, že klient již má elektronický bezpečnostní klíč k dispozici. 



Porovnání produktů - spořící účet, objem 100 mil. Kč na 1-5 roků, likvidita 30 dnů
sloupce jsou seřazeny od nejvýhodnější nabídky při srovnání produktů s měsíční úložkou (hnědě vyznačené úročení)

aktuální portfolio aktuální

J&T Banka GI KB ČSOB UCB UCB OberBank ČS - spořící účet ČS - vkladový účet

objem 195,7 mil. Kč do 100 mil. Kč min. 50 mil. Kč 81,6 mil. Kč min. 5 mil. Kč min. 5 mil. Kč

struktura REPO REPO Produkt úročený depozit termínovaný účet termínované vklady spořící účet spořící účet spořící účet vkladový účet

likvidita měsíční 14 dnů 1 měsíc okamžitá  měsíční

výnos leden 3,93 % p.a. 5,7 % p.a. 1 týden 5,17 % p.a. 5,08 % p.a. 1 měsíc 4,63 % p. a.

odchylkou 1M PRIBOR - 

0,75% p.a. 1,75 3,35 % p.a. 6 měsíců 4,85 % p.a.

únor 4,65 % p.a. 2 týdny 5,19 % p.a. 3 měsíce 4,76 % p. a. 2,28 3 měsíce 4,85 % p.a.

aktuální sazby repo - : JT Arch 

Investments 5,8%, ČEZ 5,3%. 1 měsíc 5,21 % p.a. 6 měsíců 4,89 % p. a. 3,00

2 měsíce 5,28 % p.a. 9 měsíců 4,97 % p. a. 4 %

3 měsíce 5,38 % p.a. 12 měsíců 5,36 % p. a.

poznámka

kolísání výnosu (včetně 

poplatků)
kolísání výnosu bez rizika

bez rizika 

klouzavé %
úrok klouzavý měsíční

vázané, nelze vkládat 

ani vybírat po dobu 

úložky

odměna pevná poplatky obchodníků 0,10 % p.a. bez poplatku bez poplatku bez poplatků vedení účtu zdarma vedení účtu zdarma

odměna výnosová 13,5 % z výnosu

pořadí 1 2 3 4 5 6 7

srovnatelné období 30 dnů

srovnatelné období 14 dnů

okamžitá likvidita



TMR – zhodnocení situace 
Společnost TMR vykazuje hosp. výsledky za fiskální rok končící 31. 10., který tedy vždy zahrnuje celou 
jednu zimní a jednu letní sezónu v jejích střediscích. Poslední fiskální rok byl tedy od 1.11. 2020 do 
31.10. 2021, což znamená, že v sobě zahrnoval zimní sezónu 2020/21, která byla nejvíce postižena 
vládními restrikcemi proti Covid-19. Lyžování bylo prakticky nemožné ve všech zemích, kde TMR 
operuje, tedy nebyla možnost realizovat tržby. Management na to reagoval výraznou úsporou 
provozních nákladů (propouštěním hl. na Slovensku) a samozřejmě klesly i variabilní náklady. 
Nicméně při nemožnosti generovat tržby to přirozeně vedlo k prudkému propadu zisku. Následující 
letní sezóna 2021 byla příznivější, ale i na ní se projevilo to, že ještě na jaře cítili zákazníci nejistotu 
s podmínkami dovolených, a bylo tak méně rezervací. Všechny tyto faktory se tak projevily na 
poklesu tržeb o 42 % r/r na 63,5 mil. EUR a provozního zisku EBITDA o 80 % r/r na 7 mil. EUR za celý 
rok 2020/21. Finanční náklady zůstaly relativně stabilní, nicméně pokles provozního zisku nutně 
musel vést k čisté ztrátě (-45,9 mil. EUR). Tento vývoj odrážel objektivní překážky pro byznys TMR a 
jsme názoru, že byl víceméně očekávaný. 
 
Za podstatnější nyní však považuji výhled do budoucna a právě od něj je i odvozena hodnota akcií. 
Letošní zimní sezóna již byla výrazně lepší – do zhruba poloviny sezóny platily některé restrikce, ale 
lyžovat se dalo, a zhruba od února až března bylo lyžování ve všech zemích TMR téměř bez omezení. 
Tedy určitý dopad Covid-19 se v číslech za současný fisk. rok ještě projeví, ale druhá část zimní sezóny 
již byla podle nás silná. Letní sezóna by měla podle nás být již nedotčená. V poslední výroční zprávě 
předseda představenstva I. R. uvedl, že po stabilizaci situace může TMR dosahovat výsledků 
minimálně jako před pandemií. Mezi zákazníky je obecně vysoká „zadržená poptávka“, tj. vůle 
realizovat dovolené, které nebyly během Covidu možné, a to bude během letoška z mého pohledu 
tržbám pomáhat.  
 
Letos a v dalších letech bych proto očekával výrazné oživení tržeb, což naznačují zprávy o prudkém 
nárůstu turismu v Evropě od letošního jara, a to i navzdory vyšším cenám. Na straně nákladů mohou 
nepříznivě tlačit energie, ale jsem názoru, že firma bude schopna vyšší náklady přenést z větší části 
do cen. Celkově bych tedy od letošního roku (2021/22) čekal výrazné zlepšení tržeb a zisku, přestože 
ještě nebude na 100 % před-covidové úrovně. Zlepšování by mělo být vidět již v pololetní zprávě, 
která bude zveřejněna v létě. V dalším roce 2022/23 je už podle mě možný návrat na před-covidové 
úrovně. 
 
P. R. 
Analytik 
J&T BANKA, a.s. 
Sokolovská 700 / 113a, 186 00 Praha 8 
Tel.: +420 221 710 658 
Fax: +420 221 710 626 
www.jtbank.cz 
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Vážená paní vedoucí,  
 
každá investice nese sebou riziko ztráty části výnosu či dokonce investované  částky. Proto nás legislativa zavazuje 
vždy, když je to možné klienty upozorňovat na tuto skutečnost a proto se objevuje v našich zprávách vyjádření typu: 
„Návratnost investované částky není zaručena“. 
 
Riziko kolísání výnosů či ztráty části investice se liší pro různé typy investic. 
Od nejméně rizikových po  nejvýše rizikové je to takto:   
Státní dluhopisy – korporátní dluhopsy – akcie  - komodity -  deriváty – kryptoměny 
 
Jak je vidět, tak nejméně rizikové investice jsou státní dluhopisy ale ani ty nejsou bez rizika. Ty mohou být ohroženy 
snížením rantingu země  (ČR byl snížen rating nedávno), jejím špatným hospodařením , válkou atd. 
 
Dokonce ani vklady u bank nejsou bez rizika. Ti, co měli peníze ve Sberbank , která byla považována za zdravou čelí 
v současnosti riziku, neobdrží veškeré prostředky.  
 
Riziko u investic lze ošetřovat diverzifikací. To znamená nakupovat do portfolia více instrumentů různého typu, 
různého zaměření. Zde se vychází z předpokladu, který je dostatečně ověřen jak teorií tak praxí, že pokud selže jedna 
z investic, tak jiná, která je odlišného typu,  dokáže propad  eliminovat. Výběr kvalitních investičních instrumentů a 
diverzifikace jsou základní přístupy, které volíme abychom se vyhnuli ztrátám v portfoliu.    
 
Hodnota investic (dluhopisů, akcií)  kolísá z mnoha důvodů. Interně to může být spojeno s kvalitou společnosti, která 
investici emituje. Pokles zisku, špatné řízení, nezvládnuté nové projekty, špatný management  atd. 
Externí vlivy jsou  spojeny s chování finančních trhů (akciových, měnových, dluhopisových, komoditních atd.) a také 
se zvýšením   inflace a s tím spojeným  růstem  bankovních sazeb.  
To je problém, kterému čelíme dnes. 
Zvýšení sazeb centrální bankou dochází ke snížení cen dluhopisů (státních i korporátních) a to způsobí pokles 
hodnoty portfolia. Je to ale jev dočasný. 
Pokud ale dluhopisy držíme do konce jejich splatnosti, tak se nakonec ztráta eliminuje a je dosaženo i požadovaného 
výnosu. Proto nabádáme v současné situci nevyprodávat dluhopisy za snížené ceny.  
Platí zde staré pořekadlo, nepřepřahat koně uprostřed řeky. V klidu překonat turbolence a zrealizovat poměrně 
vysoký zkrytý výnosový potenciál v blízké budoucnosti. 
 
To je asi krátce k Vašemu dotazu. 
Rád to na zastupitelstvu 23.6. vysvětlím podrobněji.  
Stačí to takto ? 
 
S pozdravem  
 
 
Vratislav Svoboda 
Ředitel privátního bankovnictví 
J&T BANKA, a. s. 
Sokolovská  700/113 a, 186 00 Praha 8 
Mobil.:    +420 737 203 030 
http://www.jtbank.cz/ 


